
أما اإلميان باليوم اآلخر فإن املراد به إميان بأن هذا اليوم كائن ال حمالة؛ وقد ذكر شيخ اإلسالم يف العقيدة 

الواسطية أنه يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر كل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد املوت؛ وعلى 

وجل دائما بني اإلميان باهللا  اإلميان باليوم اآلخر؛ ويقرن اهللا عزهذا ففتنة القرب، ونعيم القرب وعذابه تدخل يف 

واليوم اآلخر؛ ألن اإلميان باليوم اآلخر أكرب ما حيث اإلنسان على العمل؛ إذ من آمن ذا اليوم الذي سيالقي 

ن أنكر هذا فيه ربه وسيحاسبه على عمله وجيازيه عليه فإنه سوف يعمل هلذا اليوم؛ وأما من أنكره هل يعمل؟ م

فاإلميان باليوم اآلخر  فهذا ليس بعامل نعم ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا )) ((اليوم وقال ما فيه بعث 

هو أشد حايب لإلنسان وحامل له على العمل فعال للمأمور وتركا للمحظور؛ ومساه اهللا اليوم اآلخر؛ ألنه ال يوم 

يل فيه ألن الشمس والقمر تكوران وتلقيان يف النار فليس فيه إال يوم بعده؛ وهذا اليوم الذي يكون هو يوم ال ل

اإلميان باليوم اآلخر قلت: إن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  . فقط؛ وهلذا مساه اهللا اليوم اآلخر فال يوم بعده

فيتضمن فتنة  ؛ إن اإليمان به يتضمن كل ما أخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد الموتيقول: 

، وأخذ الصحف،  ، ووزن األعمال ، ويتضمن املوازين ، وقيام الناس حفاة عراة غرال ، ونعيمه ، وعذابه القرب

، ودنو الشمس من الناس، والعرق، واحلوض، والشفاعة، كل ما أخرب به الرسول عليه الصالة والسالم  والصراط

 )) (( ذلكم أزكى لكم وأطهر ((:  ال اهللا سبحانه وتعاىلق  من ذلك فإنه داخل يف اإلميان باليوم اآلخر .

؛ والزكاء  اسم تفضيل من الزكاء )) ذلكم أزكى لكم ((املخاطب؛ شف اآلن أتى باخلطاب مراعيا فيه ))  ذلكم

؛ ألا تنمي املال بإحالل الربكة فيه وتنمي األخالق خبروج اإلنسان من طائفة  يف األصل التنمية ومنه الزكاة

؟ أزكى لكم يف أعمالكم،  من أي ناحية )) أزكى لكم ((؛ اء ؛ فالزكاة يف اللغة: النم الكرام البخالء إىل طائفة

؛ ألن اإلميان  ، وزاد اإلميان أيضا ؛  فزادت األعمال ومنوها، وكثرا؛ ألنكم إذا اتعظتم بذلك أطعتم اهللا ورسوله

؟ هل هي املوعظة، أو ما  املشار إليه أيش )) ذلكم ((وقوله:  . وجل يزداد بامتثال األمر واجتناب النهي هللا عز

 إذا طلقتم النساء فال تعضلوهن ((؟ يعين عندنا اآلن أحكام  ذكر من األحكام، أو الزم املوعظة وهي االتعاظ



 أي )) ذلكم ((وعندنا موعظة؛ وعندنا حكم؛ وعندنا اتعاظ؛ فعلى أي شيء تعود هذه اإلشارة؟ هل املعىن  ))

؟ تشمل اجلميع؛ يعين  اتعاظكم ذه املوعظة أزكى لكمأي  )) ذلكم ((؟ ؛ أو املعىن  أزكى لكم ضلكمعدم ع

 ((ذلكم املذكور من األحكام، واملوعظة، واالتعاظ أزكى لكم؛ كما قلت اسم تفضيل من الزكاء وهو النماء؛ 

؟ أطهر من الفحشاء؛ ألنك رميا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما  أطهر من أين )) وأطهر

شيء من العالقة من قبل رمبا يوسوس هلما الشيطان فيحصل منهما ما حيصل من الفاحشة؛ ألنه ما خطبها وال 

 ))؛ أطهر ((ال: رضيت به إال وبينهما مودة وحمبة؛ فإذا عضلتموهن فرمبا حيصل ما حيصل من الفحشاء؛ وهلذا ق

وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزل عنها يذكر أن ذلك أزكى ملا فيه من العفة وطهارة  وتأمل أن اهللا عز

، أو  ؟ من املعاصي أطهر من من ذلكم أزكى لكم وأطهر )) (( القلب اليت ا يزكوا العمل واإلميان وينموا .

اجلملة هنا امسية يف إسناد اهللا العلم إىل نفسه ونفي  )) وأنتم ال تعلمون واهللا يعلم ((  . التهم، أو ما أشبه ذلك

حذف املفعول إلفادة  )) يعلم ((اجلملة امسية مبتدئة باالسم؛ وقوله:  )) واهللا يعلم ((العلم عن عباده قال: 

العموم ألنه إذا حذف املفعول من الفعل املتعدي صار شامال لكل ما حيتمله؛ وهو يعلم احلاضر واملستقبل، 

وقوله:  . واملاضي، وما يصلحكم وما ال يصلحكم، وماذا متتثلون، ومن ميتثل منكم ومن ال ميتثل؛ املهم أنه عام

واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال  ((اإلنسان كما قال تعاىل:  هذا هو األصل يف )) وأنتم ال تعلمون ((

 )) وأنتم ال تعلمون ((؛ وهلذا قال:  فاألصل يف اإلنسان اجلهل )) تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار

مث حيصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله وممن مسع وشاهده حىت ينموا علمه؛ وعلى هذا فنفي العلم هنا باعتبار 

واتقوا اهللا ويعلمكم  ((يش؟ باعتبار أصل اإلنسان أنه ليس بعامل وإال فإن اإلنسان يعلم كما قال اهللا تعاىل: أ

فاإلنسان الشك أنه يعلم؛ لكن األصل فيه عدم العلم لو ال أن اهللا سبحانه وتعاىل  )) اهللا واهللا بكل شيء عليم

عددة؛ ، وما طريقه الفطرة؛ ألن طرق العلم متس ه احل ما طريقه الوحي، وما طريقيعلمه؛ وال فرق يف ذلك بني

من طرق العلم وهو الذي يشاهده اإلنسان بعينه، أو يسمعه بأذنه، أو حيسه  سفالوحي من طرق العلم؛ واحل



بيده، أو بشمه، أو بذوقه؛ هذه طرق العلم؛ ومن طرق العلم أيضا فطرة فإن اإلنسان مفطور على توحيد اهللا 

وإذا طلقتم النساء فبلغن  ((قوله تعاىل:   )) واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ((سبحانه وتعاىل واإلنابة إليه؛ قال: 

 ((: أن لكل طالق أجال؛ لقوله:  آلية الكرميةمن فوائد ا )) أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف

 ((؛ لكنه مبني يف قوله تعاىل:  ؟ األجل هنا جممل ؛ وما هذا األجل )) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

ويتفرع على هذه الفائدة: أن  . وغريها من اآليات الدالة على العدة )) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء

كتب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن  ((القرآن يأيت جممال أحيانا ومفصال أحيانا؛ ويدل لذلك قوله تعاىل: 

إن النفس تتطلع إىل معرفة مجال مث التفصيل فائدته: أنه إذا ورد النص جممال فوفائدة اإلتيان باإل )) حيكم خبير

؛ لكن لو جاء الشيء واضحا مفصال من أول  م فيكون ذلك أشد هلا طلبا للعلممجال، وبيان ذلك املبهذلك اإل

ما يكون هنا معها شغف للوصول إىل العلم؛ فإذا ذكر جممال صارت النفس تتطلب الوصول إىل بيان هذا امل 

 ((:  ؛ لقوله دة: جواز املراجعة بعد متام الع ومن فوائد اآلية الكرمية . فيكون هذا طريقا من طرق تثبيت العلم

جواب  )) فأمسكوهن ((؟ أن قوله:  ؛ وجه الداللة )) فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن

؛ وهذا يقتضي أن يكون اإلمساك أو التصريح بعد  لغنبوهذا يعين إذا طلقتم ف )) إذا طلقتم ((للشرط يف قوله: 

؛ وهذه املسألة  الذي هو جواب يقع بعد الشرطبلوغ األجل؛ ضرورة أن مشروط يقع بعد الشرط، املشروط 

؛ فذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا إىل أن للزوج أن ميسك حىت تغتسل من احليضة الثالثة؛  اختلف فيها أهل العلم

فلو طهرت يف الصباح بعد الفجر بعد أن طلعت الشمس مث مل تغتسل إال لصالة الظهر؛ وراجعها زوجها فيما 

؛ ولكن كثريا من أهل العلم يرون أنه ينتهي وقت  ا فهو عند اإلمام أمحد جائز وله أن يراجعبني طهارا واغتساهل

إىل أن  )) فبلغن أجلهن ((؛ وعلى هذا الرأي حيتاجون إىل تأويل قوله:  املراجعة بالطهارة من احليضة الثالثة

اإلمام أمحد هو الصحيح؛ ألنه هو  ؛ حىت يتمكن الزوج من املراجعة؛ ولكن ما ذهب إليه املعىن: قاربن البلوغ

؛ ألنه قد يندم فريجع؛ وهو نظري  ؛ ويكون هذا من باب التوسيع على الزوج الوارد عن الصحابة رضي اهللا عنهم



يف  ؛ لكن هلما اخليار ماداما ثبوت اخليار بني املتبايعني ماداما يف الس وإال فالعقد قد مت اإلجياب والقبول

؛ وهذا شيء معلوم يف غريزة اإلنسان وطبيعته أنه إذا منع من الشيء صار يف شوق إليه  الس توسعة عليهما

؛ فهذه السلعة عند فالن مثال أنا جتدونين يف شوق وشفقة إىل احلصول عليها، فإذا  فإذا حصله قد يزهد فيه

؛ طيب وعلى هذا فيكون الصحيح ما  ل ذلكدخلت يف ملكي ما يكون يف قليب هلا من الشوق مثل ما كان قب

 ((؛ لقوله:  : وجوب املعاشرة املعروف حىت بعد الطالق ومن فوائد اآلية الكرمية . قاله اإلمام أمحد رمحه اهللا

ألن ال يؤذي اإلنسان زوجته بالقول، أو بالفعل، أو مبنع من  )) فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف

ما يكون  ؛ ومما هو معروف أن ما جيري بني األزواج أحيانا من املشاحنة وادعاء الزوج احلقوق، أو ما أشبه ذلك

؛ جتد مثال عند الطالق يشاحنها يقول هلا:  املهر، أو فيما بعد ذلك لزوجته من األمتعة اليت أعطاها إياها يف

فهذا خالف املعروف الذي أعطين كل شيء حىت إن بعضهم يطالبها باحللي الذي أعطاها ـ نسأل اهللا العافية ـ 

وجل بعباده يف أن يتعاملوا بينهم مباذا؟ باملعروف سواء يف  ومن فوائد اآلية الكرمية: عناية اهللا عز . أمر اهللا به

حال االتفاق، أو يف حال االختالف؛ ألن ذلك هو الذي يقيم وحدة األمة؛ فإن األمة إذا مل تتعامل باملعروف 

؛ ومل تكن ممثلة لألمة اإلسالمية حقيقة؛ األمة اإلسالمية أمة واحدة، كما قال اهللا بل باملنكر تفرقت، واختلفت

ومن فوائد   . )) واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا (تعاىل: (

فهل يستفاد منه أن كل من  . )) وال تمسكوهن ضرارا ((حترمي إمساك املطلقة للمضار؛ بقوله:  اآلية الكرمية:

؛ يستفاد من هذه الفائدة بالقياس: أنه ال  ؟ نعم؛ قياسا على هذه املسألة عامل أخاه ضرارا فهو واقع يف اإلمث

؛ وقد جاء يف أحد احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم:  يعامل ألحد أن يعامل أخاه املسلم على وجه املضارة

فاملضارة بني (ال ضرر وال ضرار) وجاء يف حديث آخر:  ) اق شاق اهللا عليهمن ضار ضار اهللا به ومن ش (

 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املضارة عدوان؛ لقوله:  . )) وال تمسكوهن ضرارا ((املسلمني حمرمة؛ وهلذا قال: 

؛ يعين سواء قصد اإلنسان باملضارة االعتالل، أو مل  أو كانت الالم للتعليل ، سواء كانت الالم للعاقبة )) لتعتدوا



: أن النفس أمانة عند اإلنسان جيب أن يرعاها حق  ومن فوائد اآلية الكرمية . يقصدها لكن يف نفسها عدوان

ومنها: حترمي ظلم اإلنسان نفسه؛ ألن اهللا ى، مث قال:  . )) ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ((رعايتها؛ لقوله: 

: أن فعل املعاصي ظلم للنفس؛ ال يقول اإلنسان أنا حر  ومن فوائدها . )) يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن ((

؛ أنت ال حيل لك أن تظلم نفسك؛ إذا قال  ؛ نقول له هذا خطأ أفعل ويش عليكم أنا صابر على العذاب

فكذلك يف النجاة من املغضوب ابدأ  ) ابدأ بنفسك في حصول المحبوب (:  الرسول عليه الصالة والسالم

ومن يفعل  ((من نفسك؛ كما أنك تعلم أن ظلم الغري عدوان، حرام؛ فظلم نفسك أيضا عدوان وحرام؛ طيب 

فقد  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير البالغ ممن العدوان على الغري حيث قال:  . )) ذلك فقد ظلم نفسه

هل   . وهو يف احلقيقة ظامل لنفسهانه ظامل هلذا املعتدى عليه بذهنه يتصور  ألن الظامل لغريه قد )) ظلم نفسه

؟ ألنه جعل  ، كيف ذلك نعم ؟ : أنه جيب على اإلنسان أن جيب ألخيه ما حيب لنفسه ميكن أن نأخذ منها

 ؛ كما أنك ؛ وعلى هذا فكما أنك ال حتب أن تظلم نفسك فيجب أن ال تظلم غريك ظلم الغري ظلما للنفس

: حترمي  ومن فوائد اآلية الكرمية  . إذا تبني لك أنك يف ظلم غريك معتد فأنت يف ظلم نفسك كذلك معتدي

؛ وهذه املسألة : أن املخالفة نوع من اهلزأ ومنها . )) وال تتخذوا آيات اهللا هزوا ((؛ لقوله:  اختاذ آيات اهللا هزوا

؟ ألنك إذا آمنت بأن  خطرية جدا؛ خمالفة أمر اهللا والوقوع يف معصيته يف ما ى عنه نوع من اهلزأ؛ كيف ذلك

؛  وجل هو رب العاملني الذي له احلكم وإليه احلكم مث عصيته كأنك تستهزئ ذه العظمة وتستحقر ا اهللا عز

مث إنك أمامه ويف عينيه ختالف هذا األمر أال ميكن أن  ـ اك عن شيء لو أن ملكا من امللوك ـ وهللا املثل األعلى

يقول لك أنت تستهزئ يب؟ أنا أمرتك ختالف أمامي؟ أو أاك تفعل ما يتك عنه أمامي؟ فاملعصية نوع من 

رج به وجل؛ وإن كانت ليست النوع الذي خيرج به اإلنسان من اإلسالم؛ ألن النوع الذي خي عز االستهزاء باهللا

؟  ؟ مثل أن يسخر األذان يقول أيش هذا اإلنسان من اإلسالم يف االستهزاء أن يستهزئ حقيقة سخريا نعم

األذان من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات أما اآلن فال، ما حاجة إىل األذان؛ هذا يعترب حتصيل حاصل وال 



ر باملصلني هذا خمرج من امللة؛ أو يسخ حاجة إليه، أو خيسر املؤذن كيف يقول ويرفع صوته ذا النداء؛

االستهزاء حبكم من أحكام اهللا غري خمالفة احلكم؛ خمالفة احلكم نوع من االستهزاء كما أا نوع من الشرك ف

لكنها ما هو الشرك الذي يصطلح عليه؛ وليس االستهزاء الذي خيرج من امللة؛ إمنا املخالفة الشك أا نوع من 

ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب ذكر نعمة اهللا؛    . )) وال تتخذوا آيات اهللا هزوا ((تعاىل: االستهزاء كما قال 

أو  ؟ وهل املراد ذكرها يف نفسك بأن تتذكرها وتفكر فيها وتأمل فيها . )) واذكروا نعمة اهللا عليكم : ((لقوله

اجلميع؛ لكن ذكرك أمام الناس سواء بالقول أو ؟ يشمل  ؟ أو ذكرها أمام الناس بالفعل ذكرها أمام الناس بالقول

فإن اهللا ال حيب كل  م؛ فإن كان على سبيل االفتخار عليهم بالفعل جيب أن ال يكون على سبيل االفتخار عليه

كما  وجل أنعم عليه ذه النعمة خمتال فخور؛ جيب أن يكون من باب إظهار الفضل ذي الفضل، وأن اهللا عز

فأظهر نعمة اهللا عليه بالقوة، بالشجاعة، واملدافعة، وإعانة الرجل يف دابته، وما أشبه ذلك،  لو كان اإلنسان قويا

أو حتدث بنعمة اهللا، قال: احلمد هللا أنا يف قوة ويف صحة، وأعطاين اهللا ماال، أعطاين ولدا، وما أشبه ذلك على 

 )) واذكروا نعمة اهللا عليكم ((اآلية:  وجل، ال لالفتخار على الفضل؛ فهذا داخل يف سبيل إظهار نعمة اهللا عز

 أما ذكرها يف القلب فظاهر يكون اإلنسان دائما حمتقرا لنفسه أمام نعم اهللا، عاملا بأا حمض منة من اهللا عز

وجل؛ ال يكون كالذي قال: إمنا أوتيته على علم من عندي؛ بل يقول إن هذا يقوله بقلبه، وكذلك يتحدث هذا 

فضل من اهللا سبحانه وتعاىل؛ ألن اهللا لو شاء لسلبك هذه النعمة؛ كما أنه سلبها من  بلسانه بأن هذا حمض

واحلكمة أعظم من   ،ومن فوائد اآلية الكرمية: أن منة اهللا علينا بإنزال الكتاب  . أناس كثريين تعرفهم أو ال تعرفهم

ميم يدل على فضل خمتص؛ ؛ ألن التخصيص بعد التع ؟ من ختصيصها بعد التعميم كل نعمة؛ من أين تؤخذ

سبق لنا  ؛ وذكر نعمة اهللا مبا أنزل عليناة مما أنعم علينانوعلى هذا فما أنزل اهللا علينا من كتاب وحكمة أعظم م

واذكروا نعمة اهللا  ((قول اهللا تعاىل:  مبا أمر به وتنهي عما اك عنه .بذلك وأن تقوم  ثين على اهللاأن تذلك 

يستفاد من اآلية الكرمية: أن ما أنزل علينا من  ))  الكتاب والحكمة يعظكم بهعليكم وما أنزل عليكم من 



ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن   . : التخصيص بعد التعميم الكتاب واحلكمة أعظم من كل نعمة؛ ووجه ذلك

سها، أو صفة قائمة يف إما أن يكون عينا قائمة بنف ألن ما أنزله اهللا )) وما أنزل عليكم ((كالم اهللا؛ لقوله: 

عني؛ ففي هذه احلال يكون خملوقا؛ وأما إذا أطلقت اإلنزال، وليس عينا قائمة بنفسها، وال وصفا يف عني قائمة 

وأنزلنا الحديد  )) (( أنزل من السماء ماء ((قوله تعاىل:  وجل؛  مثال العني: بنفسها فهو من صفات اهللا عز

هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا  ((ومثال الوصف يف عني القائمة:  . )) فيه بأسا شديدا

السكينة هذه صفة يف قلب املؤمن، واملؤمن عني قائم بنفسه فتكون هنا خملوقة، سكينة خملوقة وكذلك  )) إيمانا

والكالم صفة للمتكلم؛ فإذا  وجل، احلديد واملاء نازل من السماء خملوق؛ أما هنا الكتاب، فالكتاب كالم اهللا عز

ومن فوائد اآلية  . وجل؛ فيكون من كالمه قال اهللا إنه أنزل الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات اهللا عز

ويتفرع ,  )) وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ((وجل كلها حكمة؛ لقوله:  الكرمية: أن شريعة اهللا عز

ال حاجة إىل أن نسأل عن احلكمة يف تشريع بعض املشروعات اليت على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أنه 

جنهل حكمتها؛ ألن من أشياء املشروعة ما ال نعلم حكمته؛ لو قال قائل: ما احلكمة يف كون الصالة الظهر أربعا 

؟  حكمةما نعلم احلكمة؛ طيب وهل هلا  الشيخ :ما نعلم احلكمة  الطالب :؟ ؟ ويش تقول يا  ال مثانيا وال ستا

؛ وهلذا كان الواجب على املسلم من أحوال أحكام الشرعية أن يكون مستسلما  نعم هلا حكمة لكننا ال نعلمها

هلا مطلقا؛ سوء علم احلكمة أم مل يعلم، فأما من مل يستسلم ومل يطمئن للحكم إال بعد معرفة حكمته ففي 

ما بال الحائض ( ت عائشة رضي اهللا عنها قالت: احلقيقة أنه ما تعبد هللا بشرع وإما تعبد واه؛ معاذة سأل

نصيبنا كذلك فنؤمر بقضاء الصوم ( ؟ ما قالت: احلكمة كذا وكذا، قالت  ) تقضي الصوم وال تقضي الصالة

وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء  هذه حكمة؛ فإذا أحكام اهللا عز وال نؤمر بقضاء الصالة )

ا إال مبعرفة احلكمة؛ أما السؤال عن احلكمة من باب االسرتشاد فإن هذا ال بأس به؛ على أنه ال يتم استسالمنا هل

يسألونك عن األهلة  ((وهلذا كان الصحابة يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حكمة بعض األشياء 



العلم؛ فالسؤال عن احلكمة اسرتشادا هذا ال بأس به بل هو من طلب  )) قل هي مواقيت للناس والحج

ويستفاد من اآلية  . والسؤال عن احلكمة حبيث ال يستسلم اإلنسان للحكم وال انقاد إال مبعرفتها فهذا خطأ

الكرمية: أن ما جاء يف كتاب اهللا فإنه موعظة يتعظه ا العبد؛ واالتعاظ معناه أن اإلنسان جيتنب ما فيه مضرة إىل 

يعظكم  ((ا فيه املضرة إىل ما فيه املصلحة؛ وهذا مأخوذ من قوله: ما فيه منفعة؛ وعظته فاتعظ يعين انتفع وترك م

وجل؛ وأن اهللا تعاىل ذوا رمحة واسعة؛ من أين تؤخذ؟ من إنزال الكتاب  ومنها: ثبوت رمحة اهللا عز . )) به

ويستفاد من اآلية الكرمية: وجوب التقوى؛ لقوله:   .واحلكمة؛ ملاذا؟ ملصلحتنا لنتعظ به؛ فرمحة اهللا تعرف بآثارها 

: عموم علم اهللا لكل شيء؛  ومن فوائدها . وقد سبق تعريفه أا امتثال أمر اهللا واجتناب نواهيه )) واتقوا اهللا ((

 ؟ إنه ؛ ما وجهه ومن فوائدها أيضا: التحذير، حتذير املرء من املخالفة . )) أن اهللا بكل شيء عليم ((لقوله: 

واتقوا اهللا  ((إذا علم بأن اهللا على كل شيء عليم حذر من خمالفته؛ وهلذا أعقبها بعد األمر بالتقوى؛ فقال: 

للتنبيه؛ ألنه إذا قيل: اعلم كذا فهو زيادة به؛ وهذا كقوله يف آخر  )) واعلموا ((وصدر ذلك بقوله:  )) واعلموا

فيعقب األمر بالتقوى لبيان إحاطة علمه بكل  )) شيء عليمواتقوا اهللا ويعلمكم اهللا واهللا بكل  ((السورة: 

ويف اآلية رد على غالة القدرية الذين يقولون: إن اهللا ال يعلم أفعال العباد حىت تقع  . شيء حىت حنذر وال نتهاون

لكنهم   ؛ إنكار العلم قليل؛ ومنكروه اليوم قليل:  منهم؛ لكن هذا كان الغالة يقولونه قدميا؛ قال شيخ اإلسالم

 وإذا ((مث قال اهللا تعاىل:   . وجل كما تعرفون أي القدرية يقولون: إن للعبد مشيئة وقدرة مستقلة عن اهللا عز

يف  يستفاد من هذه اآلية الكرمية ومما قبلها: شدة عناية اهللا سبحانه وتعاىل ))...  طلقتم النساء فبلغن أجلهن

ويستفاد  . طرها؛ وهلذا جاء فيه من التفاصيل ما مل يأت يف غريهأمر النكاح والطالق؛ ألنه من أهم العقود وأخ

وهو كذلك؛ فإن  )) فبلغن أجلهن فال تعضلوهن ((:  ؛ لقوله : أنه ال نكاح قبل انقضاء العدة من اآلية الكرمية

 الطالب :؟  ميكن؛ كيف ذلك الشيخ :،  نعم الطالب :؟  النكاح يف العدة باطل إال ممن كانت العدة له، ميكن

لو طلقها على عوض، خلع؛ ففي هذه احلال تبني منه وال ميكن يراجعها  ال هذا املؤلف قاهلا  الشيخ :  يراجعها



؟ نعم جائز؛ ألنه ممن له العدة؛ مفهم عبد  د هنا جائز وال القمبجرد راجعت زوجيت بل البد من عقد، والع

؟ اجلواب: حتل بعقد انقضاء  العقد؛ طيب وهل حتل به املرأة ؛ أما من غريه فإنه ال حيل له نعم الطالب :الرمحن؟ 

العدة؛ وقال بعض العلماء: إا ال حتل ولو بعد انقضاء العدة ملن تزوجها وهي يف عدة؛ والصحيح أن ذلك يرجع 

إىل رأي القاضي وأنه إذا رأى حرمان هذا الذي تزوجها يف عدا حرمانه منها مطلقا فله ذلك كما يذكر عن 

ر رضي اهللا عنه؛ ألن القاعدة املعروفة الشرعية: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه حمرم عوقب حبرمانه؛ عم

فللقاضي أي مينع من حرماا مطلقا، يقول ما ميكن يتزوجها؛ لكن مجهور أهل العلم على حلها هلذا الذي عقد 

(( فال ويل موليته أن تنكح من رضيته؛ لقوله: ويستفاد من آية الكرمية: حترمي منع ال . عليها بعد انقضاء العدة

ويستفاد منها أيضا: أن النكاح البد فيها من ويل، وأن املرأة ال تزوج   . )) تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

تأثري، ما كان كان لعضل وليها  ؟ نعم وجهه من هذه اجلملة أنه لو كانت متلك العقد لنفسها ما نفسها؛ وجهه

أن  فال تعضلوهن ((له تأثري عضل أو مل يعضل هي تزوج نفسها؛ فلو ال أن عضلهم مؤثر ما قال اهللا تعاىل: 

هكذا استدل كثري من أهل العلم ذه اآلية؛ ورمبا ينازع منازع يف داللتها على ذلك؛ ألنه  )) ينكحن أزواجهن

د مينع حبسب العادة والعرف ابنته أو موليته أن تنكح زوجا آخر قد يقول: إن اهللا قد ى عن منعهن، واإلنسان ق

وإن كان ذلك ميكنها أن تتزوجها هي بنفسها ألا ال تريد أن ختالفهم خمافة املعرة، واللوم من الناس؛ وقال منعها 

؟  عرفتم أبوها وراحت تزوج نفسها؛ يعين معنا أن اآلية ليست واضحة صرحية يف أنه ال ميكن النكاح إال بويل

نعم؛ ألن هنا ممكن أن يكون هلا حق تزويج نفسها لكن يأيت أبوها ويقول: إن زوجت نفسك قتلتك؛ ممكن، 

يكون عضلها مع أنه ممكن أن تزوج؛ كما لو قال هلا: إن بعت بيتك قتلتك مثال؛ صار منعها أن تبيع البيت؛ 

اجلواب على ذلك: أنه إذا  الشيخ :؟  ك يا شيخاجلواب على ذل : ئلاسال . ؟ صح البيع وهلا ذلك لكن لو باعته

((وال تنكحوا وجد االحتمال سقط االستدالل؛ ولكن هنالك آيات أخرى يدل على اشرتاط الويل مثل قوله: 

إطالق الشيء على ما مضى أو ما يستقبل مع أنه يف وفيها أيضا من فوائد اآلية:    المشركين حتى يؤمنوا))



ليها عأن يعود  هاألنه إن كان املراد من طلقت مث أراد زوج )) أن ينكحن أزواجهن ((احلال ال يتصف به؛ قوله: 

فهم أزواجهن باعتبار ما مضى؛ وإن كان املراد اخلطاب فهم أزواجهن باعتبار املستقبل؛ وقد جاء التعبري عن 

مع أم حني إتيان املال قد بلغوا وزال عنهم وصف  )) وآتوا اليتامى أموالهم ((املاضي واملستقبل يف القرآن 

ومن فوائد اآلية الكرمية:    . يعصر عنبا يكون مخرا وهو ال يعصر اخلمر لكنه )) إني أراني أعصر خمرا ((اليتم؛ 

 إذا تراضوا بينهم بالمعروف ((أن اعتبار الرضا يف العقد يف النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة؛ لقوله: 

الرضا شرط لصحة النكاح سواء كانت الزوجة صغرية أو كبرية، سواء كان املزوج أباها أم غريه على القول  ))

ال تنكح  ( ح؛ وأنه ليس لألب وال لغريه أن جيرب املرأة على النكاح لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم :الراج

وورد )  األيم حتى تستأمر، وال تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: كيف إذنها يا رسول اهللا؟ قال: أن تسكت

ل ألحد أن يزوج ابنته وهي كارهة بل البد وهذا صريح يف أنه ال حي ) البكر يستأذنها أبوها (يف صحيح مسلم: 

من رضاها؛ واملعىن يقتضيه أيضا؛ ألنه إذا كان األب ال ميلك أن يبيع حبة من ماهلا إال برضاها فكيف ميلك أن 

يبع نفسها بدون رضاها؛ لو أن الرجل أكره ابنته على أن تشرتي هذا البيت ويش حكم العقد؟ غري صحيح؛ مع 

على أن  وهي كارهة أن تبيعه، أن تبيعه بعد يوم أو يومني؛ فكيف ميلك أن يكرههاالبيت  تشرت أنه بإمكاا إذا ا

ة جاءت أن تأيت بإباحة هذه وحترمي البيع هذا بعيد؛ ألن نعلم أن الشريع تتزوج برجل ال تريده؛ الشريعة ما ميكن

على نكاح ال تريد البالغة شك أنه ال حيل إلنسان أن جيرب ابنته  ؛ فالصواب بال من لدن حكيم خبري جل وعال

؛ ويف هذه احلال لو بقيت مل تتزوج  مهما كان؛ لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا يف دينه وخلقها فللويل أن مينع

ما  طول عمرها فليس عليه شيء؛ ألنه مأمور بذلك، وما يرتتب على املأمور فغري حمظور؛ فإن قلت: يرد على

؟ تقول: هات زوجة  ؟ ويش تقول هلذا قلت تزويج أيب بكر عائشة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهلا ست سنني

؟ هل يعقل أن  مثل عائشة وزوجا مثل النيب عليه الصالة والسالم وحنن نقول زوجها وهلا سنتان لكن أين هذا

؟ ال ميكن، أبدا؛ بل ملا  لى اهللا عليه وسلمعائشة تعارض لو بلغت عشرين سنة تعارض بزواجها من رسول اهللا ص



؟ قالت: أختار اهللا ورسوله؛ ملا قال: شاور ألبويك خاف أا،  خريها بأمر اهللا أو من خري من نسائه ويش قالت

رسول اهللا أيف هذا أستأمر أبوي؟  خاف عليه الصالة والسالم أن تستعجل فتقول: اخرتت لنفسي، قالت: يا

أيها النبي قل ألزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن  ((ياوالقصة معروفة 

وإن كنتن تردن اهللا  ((أعطيكن متاعا، وأسرحكن سراحا مجيال   لني لطيف ويف أمان اهللا  )) سراحا جميال

أول من بدأ  )) عظيمافإن اهللا أعد للمحسنات منكن أجرا  ((فهذا إحسان عظيم  )) ورسوله والدار اآلخرة

  .  نساء عنده، وأحب النساء إليهصلى اهللا عليه وسلم شف امتثاال ألمر ربه ؛ ما راح يبدأ إال بأغلى ال


